ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਮਆਰ ਿਨਨ,
ੰ
2000 (Employment Standards Act, 2000)
ਤਕਿਤ ਤੁਿਾਡੇ ਿਿ
ੱ
ਬੇਦਾਅਵਾ: ਇਸ ਵਸੀਲੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਆਰ ਕਨੂੰਨ, 2000 (Employment Standards Act, 2000) (ESA) ਅਤੇ ਮਨਯਿਾਂ ਦੇ
ਤਮਿਤ ਸਥਾਪਤ ਕੁਝ ਮਨਊਨਤਿ ਿਕਾਂ
ਦੀ ਿਦਦ ਕਰਨ ਲਈ
ੱ ਅਤੇ ਮਜ਼ਿੇ
ੂੰ ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਝਣ ਮਵਚ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਜ਼ਗਾਰਦਾਮਤਆਂ
ੁ
ਮਤਆਰ ਕੀਤਾ ਮਗਆ ਿੈ। ਇਿ ਕਨਨੀ
ਸਲਾਿ ਨਿੀਂ ਿ।ੈ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ESA ਜਾਂ ਮਨਯਿਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਣਾ
ੂੰ
ੈ ਨਿੀਂ ਿੈ ਅਤੇ ਕਨਨ
ੂੰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ
ਰਪਾਂਤਰ ਨੂੰ ਿਿੇਸ਼ਾ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਿੈ। ਿਾਲਾਂਮਕ ਸਾਡੀ ਇਿ ਕੋਸ਼ਸ਼ ਰਮਿਦੀ
ੂੰ ਿੈ ਮਕ ਵਸੀਲੇ ਮਵਚ ਵਧ
ੱ ਤੋਂ ਵਧ
ੱ ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੋਵੇ,
ਪਰ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਂ ਗਲਤੀਆਂ ਿੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਿਨ। ESA ਮਵਚ ਮਸਰਫ ਮਨਊਨਤਿ ਮਿਆਰ ਮਦਤੇ
ੱ ਗਏ ਿਨ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬਧੀ
ੂੰ ਇਕਰਾਰਨਾਿੇ,
ਸਿੁਦਾਇਕ ਸਿਝੌਤੇ, ਸਾਂਝੇ ਕਨਨ
ੂੰ ਜਾਂ ਮਕਸੇ ਦਜੇ ਕਨਨ
ੂੰ ਦੇ ਤਮਿਤ ਕੁਝ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਵਾਧ ਿਕ
ੱ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਿੋ ਸਕਦਾ ਿੈ
ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਅਤੇ ਕਰਿਚਾਰੀ ਕਨਨੀ
ਸਲਾਿ ਲਣਾ
ੂੰ
ੈ ਚਾਿਣ।
ੁ
ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਤਰ
ੱ
ਮਵਚ ਓਨਟਾਮਰਓ ਮਵਚ ਕਿ
ੂੰ ਕਰ ਰਿੇ ਇਕ
ੱ ਮਵਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਮਰਕ ਵਜੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਆਰ ਕਨੂੰਨ, 2000
(Employment Standards Act, 2000) (ESA) ਤਮਿਤ ਤੁਿਾਡੇ ਿਕਾਂ
ੱ ਦਾ ਸਾਰਾਂਸ਼ ਮਦਤਾ
ੱ ਮਗਆ ਿੈ। ESA ਉਿ ਕਨਨ
ੂੰ ਿੈ ਜੋ
ਓਨਟਾਮਰਓ ਦੀਆਂ ਕਿ
ੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਜ਼ਆਦਾਤਰ ਥਾਂਵਾਂ ਲਈ ਮਨਊਨਤਿ ਵੇਤਨ ਅਤੇ ਕਿ
ੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਘਮਟਆਂ
ੂੰ
ਦੀਆਂ ਸੀਿਾਵਾਂ ਵਰਗੇ
ਮਨਊਨਤਿ ਮਿਆਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਿ।ੈ ਕੁਝ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਵਸ਼ੇਸ਼ ਮਨਯਿ ਅਤੇ ਅਪਵਾਦ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮਕਰਪਾ
ਕਰਕੇ Ontario.ca/ESAguide 'ਤੇ ਜਾਓ।
ਤੁਿਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਇਿ ਵੀ ਜ਼ਰਰੀ ਿੈ ਮਕ ਤੁਿਾਡੇ ਕਰਿਚਾਰੀ ਬਣਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 30 ਮਦਨਾਂ ਦੇ ਅਦਰ
ੂੰ
ਤੁਿਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਆਰ

ਪੋਸਟਰ (Employment Standards Poster) ਦੀ ਕਾਪੀ ਿੁਿੱ ਈਆ ਕਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਸਦੇ ਅਨਵਾਦ
ੁ
ਵਾਲੇ ਰਪਾਂਤਰ ਦੀ ਿਗ
ੂੰ ਵੀ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਿੋ ਅਤੇ ਜੇ ਉਿ ਮਕਰਤ ਿੂੰ ਤਰਾਲੇ (Ministry of Labour) ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਿੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰਰੀ ਿੈ ਮਕ
ਅਗਰੇ
ੂੰ
ਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਿ ਇਿ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ ਤੁਿਾਨੂੰ ਿੁਿੱ ਈਆ ਕਰੇ। ਪੋਸਟਰ Ontario.ca/ESAposter ਮਵਖੇ ਉਪਲਬਧ
ਿਨ।

ਕਿਰਤ ਮਤਰਾਲਾ
ੰ
(Ministry of Labour)

ਿਮ
ੰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬਧੀ
ੰ ਕਮਆਰ ਿੀ ਿਨ?
ਤੁਿਾਡੇ ਵੇਤਨ ਦਾ ਨਮ
ੇ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਵੇਤਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ
ਤੁਿਾਨੂੰ ਇਕ
ੱ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਵਤਨ
ੇ
ਵਾਲੇ ਮਦਨ ਵੇਤਨ ਮਿਲਣਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤੇ ਵੇਤਨ ਸਟੇਟਿੈਂਟ ਵੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿ।ੈ

ਿਮ
ੰ ਿਰਨ ਦੇ ਘਕਟਆਂ
ੰ
ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖਾਨਾ ਖਾਉਣ ਦੇ ਅਰਸੇ
ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤੁਿਾਨੂੰ ਮਦਨ ਮਵਚ 8 ਘਮਟਆਂ
ੂੰ
ਜਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕਿ
ੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਿ ਘਮਟਆ
ੂੰ
ਂ (ਜੇ ਉਿ 8 ਘਮਟਆਂ
ੂੰ
ਤੋਂ ਵਧ
ੱ ਿਨ) ਜਾਂ ਿਫਤੇ ਮਵਚ
48 ਘਮਟਆਂ
ੂੰ
ਤੋਂ ਵਧ
ੱ ਕਿ
ੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੀਂ ਆਮਖਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਿਰ ਰੋਜ਼ ਲਗਾਤਾਰ 11 ਘਮਟਆਂ
ੂੰ
ਦੀ ਕਿ
ੂੰ ਤੋਂ
ਛੁੱ ਟੀ ਅਤੇ ਿਰ ਿਫਤੇ 24 ਘਟੇ
ੂੰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ
ੂੰ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟੀ ਜਾਂ ਿਰ ਦੋ ਿਫਮਤਆਂ ਮਵਚ 48 ਘਮਟਆਂ
ੂੰ
ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿ
ੂੰ ਤੋਂ ਛੁੱ ਟੀ ਦਾ ਿਕ
ੱ ਿੁੂੰ ਦਾ
ਿੈ। ਮਲਖਤੀ ਮਵਚ ਸਮਿਿਤੀ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪਰੀਆਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਿੋਰ ਮਜ਼ਆਦਾ ਘਮਟਆਂ
ੂੰ
ਲਈ ਕਿ
ੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿ।ੋ ਖਾਣੇ ਲਈ 30
ਮਿਟ
ੂੰ ਦੇ ਬਰੇਕ ਤੋਂ ਮਬਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 5 ਘਟੇ
ੂੰ ਤੋਂ ਵਧ
ੱ ਕਿ
ੂੰ ਨਿੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।

ਓਵਰਟਾਈਮ ਲਈ ਵੇਤਨ
ਮਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਿਾਂ
ੂੰ ਲਈ ਓਵਰਟਾਈਿ ਿਫਤੇ ਮਵਚ 44 ਘਮਟਆਂ
ੂੰ
ਤੋਂ ਵਾਧ ਸਿੇਂ ਲਈ ਮਦਤਾ
ੱ ਜਾਂਦਾ ਿ।ੈ ਉਵਰਟਾਈਿ ਲਈ ਵਤਨ
ੇ
ਦੀ ਦਰ

ਸਧਾਰਨ ਦਰ ਦਾ ਘਟੋ
ਦੀਆਂ ਸੀਿਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਅਰਮਸਆਂ
ੱ -ਘਟ
ੱ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਿੋਣੀ ਚਾਿੀਦੀ ਿੈ। ਓਵਰਟਾਈਿ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਕਿ
ੂੰ ਦੇ ਘਮਟਆਂ
ੂੰ
ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਿਾਨੂੰ Ontario.ca/hoursofwork ਮਵਖੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਿੈ।

ਘਟ-ਘਟ
ੱ ੋ ੱ ਵੇਤਨ
ਮਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਰਿਚਾਰੀ ਘਟੋ
ੱ -ਘਟ
ੱ ਵਤਨ
ੇ
ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਿਕਦਾਰ
ੱ
ਿੁੂੰ ਦੇ ਿਨ। ਵੇਤਨ ਦੀਆਂ ਿੌਜਦਾ ਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਿਾਨੂੰ

Ontario.ca/minimumwage. ਮਵਖੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਿ।ੈ
ਵੇਤਨ ਸਮੇਤ ਛੁੱ ਟੀਆਂ
ਮਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਰਿਚਾਰੀ ਿਰ 12 ਿਿੀਮਨਆਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਿਫਤੇ ਦੀਆਂ ਛਟੀਆ,
ੁੱ
ਂ ਅਤੇ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਦੇ ਵਤਨ
ੇ
ਵਜੋਂ ਉਿਨਾਂ 12 ਿਿੀਮਨਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ
ਕਿਾਈ ਗਈ ਕੁੱ ਲ ਉਜਰਤ ਦੇ ਘਟੋ
ੱ -ਘਟ
ੱ 4% ਦੇ ਿਕਦਾਰ
ੱ
ਿਦੇ
ੁੂੰ ਿਨ।

ਸਰਿਾਰੀ ਛੁੱ ਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਿਾਰੀ ਛੁੱ ਟੀ ਵਾਲੇ ਕਦਨ ਦਾ ਵਤਨ
ੇ
ਓਨਟਾਰੀਓ ਮਵਚ ਿਰ ਸਾਲ ਨੌਂ ਸਰਕਾਰੀ ਛਟੀਆਂ
ੁੱ
ਿਦੀਆਂ
ੁੂੰ
ਿਨ। ਮਜ਼ਆਦਾਤਰ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਿਨਾਂ ਮਦਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ
ੂੰ ਤੋਂ ਛਟੀ
ੁੱ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ
ਛੁੱ ਟੀ ਵਾਲੇ ਵਤਨ
ੇ
ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਿਕ
ੱ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਛਟੀਆਂ
ੁੱ
ਬਾਰੇ ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Ontario.ca/publicholidays 'ਤੇ
ਜਾਓ।

ਕਿਰਤ ਮੰ ਤਰਾਲਾ (Ministry of Labour)
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ਗੈਰਿਾਜ਼ਰ ਿੋਣ ਦੀ ਛੁੱ ਟੀ
ਗਰਭ, ਬਮਚਆਂ
ੱ
ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ, ਪਮਰਵਾਰਕ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਮਨਿੱਜੀ ਗਭੀਰ
ੂੰ
ਸਮਥਤੀ ਸਿੇਤ ਕਈ ਿਾਲਾਤ ਲਈ ਮਬਨਾਂ ਵਤਨ
ੇ
ਵਾਲੀਆਂ ਛਟੀਆਂ
ੁੱ
ਿਦੀਆ
ੁੂੰ
ਂ ਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਿਾਡੀ ਨਕਰੀ
ਸੁਰੱ ਮਖਅਤ ਰਮਿਦੀ
ੂੰ ਿ।ੈ ਯੋਗ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਕਰੀ
ਸੁਰੱ ਮਖਅਤ ਰਖਦ
ੱ ੇ ਿੋਏ ਮਬਨਾਂ
ੌ
ੌ

ਵੇਤਨ ਛਟੀ
ੁੱ ਲਣ
ੈ ਦਾ ਿਕ
ੱ ਿੁੂੰ ਦਾ ਿੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫਲ-ਟਾਈਿ
ੁੱ
ਕਰਿਚਾਰੀ ਿੋਵੋ ਜਾਂ ਪਾਰਟ-ਟਾਈਿ, ਪਕੇ
ੱ ਕਰਿਚਾਰੀ ਿੋਵੋ ਜਾਂ ਠਕੇ
ੇ 'ਤੇ ਕਿ
ੂੰ ਕਰਨ
ਵਾਲ।ੇ

ਸਮਾਪਤੀ ਨਕਟਸ
ੋ
ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨਕਟਸ
ੋ
ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੇਤਨ (ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਟ-ਘਟ
ੱ ੋ ੱ ਕਤਨ
ੰ ਮਿੀਕਨਆਂ ਤੋਂ ਿਮ
ੰ ਿਰ ਰਿੇ ਿੋ)
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਟੋ
ੱ -ਘਟ
ੱ ਮਤਨ
ੂੰ ਿਿੀਮਨਆਂ ਲਈ ਨਕਰੀ
ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਿਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਰਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਸਿਾਪਤ
ੌ
ਕਰਨਾ ਚਾਿਦਾ
ਸਿਾਪਤੀ ਦਾ ਨਮਟਸ
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਿਕ
ਤੁਿਾਡੇ ਕਿ
ੁੂੰ ਿੈ ਤਾਂ ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਿਾਨੂੰ ਨਕਰੀ
ੋ
ੱ ਿ।ੈ ਤੁਿਾਨੂੰ ਇਿ ਨਮਟਸ
ੋ
ੂੰ ਕਰਨ
ੌ
ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਿ,ੈ ਕਿ
ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਵੇਤਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਿੈ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੁਿੇਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਿ।ੈ ਆਿ ਤੌਰ 'ਤੇ
ੂੰ ਦੌਰਾਨ ਨਮਟਸ
ੋ
ਤੁਿਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਮਟਸ
ੋ
ਦੀ ਘਟੋ
ੱ -ਘਟ
ੱ ਅਵਧੀ ਇਕ
ੱ ਿਫਤੇ (ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਟੋ
ੱ -ਘਟ
ੱ ਮਤਨ
ੂੰ ਿਿੀਮਨਆਂ ਲਈ, ਪਰ ਇਕ
ੱ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟ
ੱ ਅਰਸੇ ਤੋਂ
ਨਕਰੀ
ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ) ਤੋਂ ਅਠ
ੱ ਿਫਤੇ (ਜੇ ਤੁਸੀਂ 8 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵਧ
ੱ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕਿ
ੂੰ ਕਰ ਰਿੇ ਿੋ) ਤਕ ਿੋ ਸਕਦੀ ਿ।ੈ ਇਿ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਕ
ੌ
ਤੁਸੀਂ ਸਿਾਪਤੀ ਨਮਟਸ
ੋ
ਜਾਂ ਵੇਤਨ ਦੇ ਿਕਦਾਰ
ੱ
ਿੋ ਜਾਂ ਨਿੀਂ, Ontario.ca/ESAtools ਮਵਖੇ ਉਪਲਬਧ ਸਿਾਪਤੀ ਸਾਧਨ

(Termination Tool) ਨੂੰ ਅਜ਼ਿਾਉ।

ESA ਤਕਿਤ ਆਪਣੇ ਿਿਾਂ
ੱ ਬਾਰੇ ਪਛਣ
ੁੱ
ਜਾਂ ਉਿਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿਾਰਨ ਤਿਾਨ
ੁ ੰ ਸਜ਼ਾ ਨਿੀਂ ਕਦਤੀ
ੱ ਜਾ ਸਿਦੀ
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ESA ਦੇ ਤਮਿਤ ਆਪਣੇ ਿਕਾਂ
ੱ ਬਾਰੇ ਪੁੱ ਛਦੇ ਿੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਿਕਾਂ
ੱ ਦੀ ਿਗ
ੂੰ ਕਰਦੇ ਿੋ ਤਾਂ ਤੁਿਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਮਕਸੇ ਵੀ ਤਰਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ
ਸਜ਼ਾ ਤੁਿਾਨੂੰ ਨਿੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਮਜਸ ਮਵਚ ਤੁਿਾਡੇ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਰਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਖਤਿ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਿਲ ਿੈ। ESA ਤਮਿਤ ਿਕਾਂ
ੱ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ

ਪਛਣ
ੁੱ
ਜਾਂ ਿਕਾਂ
ੱ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਤੁਿਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਦੁਆਰਾ ਦਮਡਤ
ੂੰ
ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤਿਾਨ
ੁ ੂੰ ਿਕ
ੱ ਿੈ।

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਵਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਕਰਿ ਿੋ ਅਤੇ ਕਵਦਸ਼ੀ ਨਾਗਕਰਿਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱਕਖਆ ਿਨੰਨ, 2009 (Employment
Protection for Foreign Nationals Act, 2009) ਦੇ ਤਕਿਤ ਿੋ
ਮਵਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਮਰਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰੱ ਮਖਆ ਕਨਨ,
ੂੰ
2000 (Employment Protection for Foreign Nationals Act,

2009) (EPFNA) ਦੇ ਤਮਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਵਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਮਰਕ ਨੂੰ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ EPFNA ਦੇ ਤਮਿਤ ਆਪਣੇ ਿਕਾਂ
ੱ ਬਾਰੇ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਤਰ
ੱ
ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਿਕ
ੱ ਿੈ। ਜੇ ਤੁਿਾਡੀ ਿੁੱ ਖ ਭਾਸ਼ਾ ਅਗਰੇ
ੂੰ
ਜ਼ੀ ਨਿੀਂ ਿੈ ਤਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਭਰਤੀਕਰਤਾ ਲਈ
ਇਿ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰਰੀ ਿੈ ਮਕ ਤੁਿਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਵਚ ਇਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਿੈ ਜਾਂ ਨਿੀਂ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਿੈ ਤਾਂ ਇਿ ਅਨੁਵਾਦ ਵੀ
ਤੁਿਾਨੂੰ ਿੁਿੱ ਈਆ ਕਰੇ। ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Ontario.ca/EPFNA 'ਤੇ ਜਾਓ।
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ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਈ
ੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱ ਛਣਾ ਚਾਿਦੇ
ੁੰ ਿੋ ਜਾਂ ਿਲਮ
ੇ ਿਰਨਾ ਚਾਿਦੇ
ੁੰ ਿੋ
ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ Ontario.ca/employmentstandards 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਆਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ

(Employment Standards Information Centre) ਨੂੰ (416) 326-7160 (ਟੌਲ-ਫਰੀ 1-800-531-5551) 'ਤੇ ਜਾਂ ਸੁਣਨ
ਮਵਚ ਕਠਨਾਈ ਵਾਲੇ ਲਕਾਂ
ੋ ਲਈ TTY 1-866-567-8893 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮਵਚ ਉਪਲਬਧ ਿੈ।
ਜੇ ਤੁਿਾਡਾ ਮਵਸ਼ਵਾਸ ਿੈ ਮਕ ਤੁਿਾਨੂੰ ESA ਦੇ ਤਮਿਤ ਤੁਿਾਡੇ ਿਕ
ੱ ਨਿੀਂ ਮਿਲੇ ਿਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਚਾਿਦੇ
ੁੂੰ ਿੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਆਰ ਕਲਿ
ੇ ਫਾਰਿ (Employment Standards Claim Form) ਔਨਲਾਈਨ Ontario.ca/ESAforms ਮਵਖੇ ਜਾਂ
ਚੋਣਵੇਂ ਸਰਮਵਸ-ਓਨਟਾਰੀਓ ਕੇਂਦਰਾਂ (ServiceOntario Centres) ਮਵਖੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਿੋ। ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪਤਾ
ੋ ਿਰੋ ਕਿ ESA ਅਤੇ EPFNA ਤਕਿਤ ਿਲਮਾਂ
ੇ
ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 1-800-267-8097 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ।ੋ ਕਿਰਪਾ ਿਰਿੇ ਨਟ
ਲਈ ਵਖਰੇ
ਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਿੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਿੈ।
ੱ
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